ژیمناستیک

فرامرز سنگینی

مطلب کارخانه های سازندگی( ....دومین قسمت)

فاز نخست خط تولید قهرمان

كارخانه ها و مراکز سازندگی از یک نظام مشخص و معین و در بسیاری
موارد مش��ابه هم پیروی میکنند .به این صورت که اجزاء و نیاز های..
مختلف تشکیل دهنده آن تولید نهایی را ،با نظمی مثال زدنی کنار هم
قرار داده و هر یک از عوامل هم در ج��ای خود ،وظیفه اش را به بهترین
شکل انجام می دهد ...که در نتیجه این نظام تعریف شده ،آنچه که مورد
نظر است ،تولید می شود.

این تولید می تواند ،گونه های مختلف از جمله یک قهرمان ورزش��ی باشد.
...و خاطر عزیزان خواننده را به این نکته جلب می نماییم که از این دس��ت
کارخانجات تولید قهرمان ،مربی و...در کشور های صاحب عنوان در ورزش
جهان بسیار است .حتی در یکی از دورترین نقاط کشور پهناور چین ،حتی
در دورافتاده ترین منطقه کشور بزرگی همچون روسیه و !!...
کودکان و نونهاالن ،که همان مواد اولیه این کارخانه است را ،دستچین

حضور " پادشاه " نروژ در یک رویداد" ژیمناستیکی "

اواس��ط مرداد ماه جاری ،شهر " وست فلد " کشور نروژ
به مدت چهار روز میزبان رویدادی با شکوه و جشنواره
ای با اهمیت در شاخه " ژیمناستیک برای همه " تحت
عنوان " ژیمناستیک برای چالش زندگی " بود.
نکته قابل توجه در این جش��نواره ژیمناس��تیکی،
حضور دو شخصیت برجس��ته بود " .هارالد پنجم "
پادشاه نروژ و " واتانابه " رییس فدراسیون بینالمللی
ژیمناستیک (  )f i gاز کشور آفتاب تابان _ ژاپن.
پادش��اه نروژ در هش��تادمین س��الگرد تولدش ،از
سوی تشکیالت ورزش آن کشور یک هدیه ورزشی
دریافت کرد ؛
" حض�ور در مراس�م افتتاحی�ه ی�ک رویداد
ژیمناستیکی "

کرده ( ...و یا همان استعداد یابی خودمان) و به این مرکز سازندگی می
آورند .آموزش��ش می دهند ،نگهداری اش می کنند ،همه گونه مراقب
های درس��ی ،بهداش��تی ،روانی و ...را به عمل می آورند و در نهایت در
نمایش��گاه عظیم ورزش��ی جهان ،عرضه اش می کنند و مدالش را هم
م��ی گیرند .بله دقیقا ب��ا ارائه یکی از تولیدات خ��ود ،مدالش را هم می
گیرند_ ....این مبحث ادامه دارد.

حمید بخشایی " دوباره انتخاب شد

واتانابه " رییس فدراسیون بینالمللی ژیمناستیک
در خ��وش آمدگوی��ی ب��ه " هارالد پنج��م " گفت :
حضورت��ان در رویداد " ژیمناس��تیک برای چالش
زندگی " مایه افتخار جامعه ژیمناستیک است.
جهت اطالع خوانندگان محترم عرض می کنیم که
" ژیمناس��تیک برای همه " یکی از رشتههای تحت
پوشش فدراس��یون بینالمللی ژیمناستیک ( )fig
و بالطبع تحت پوش��ش فدراس��یونهای ملی است
و رس��الت آن عمومی��ت بخش��یدن مه��ارت های
بنیادین در قالب حرکات نرمشی ،نمایشی و موزون
در بین اقش��ار مختلف مردم در گ��روه های مختلف
ب��ا حض��ور دکت��ر زه��را اینچ��ه درگاه��ی رییس
سنی است.
فدراس��یون ژیمناس��تیک در جای��گاه ریی��س
مجم��ع انتخاب��ات هی��ات ژیمناس��تیک اس��تان
آذربایج��ان ش��رقی ،جمش��ید نظم��ی مدیر کل
ورزش و جوانان اس��تان و دیگر اعض��اء مجمع ،دور
جدی��د انتخاب��ات هیات آن اس��تان برگزار ش��د و

حمید بخش��ایی تنها کاندیدای احراز مس��وولیت
هیات با کس��ب پانزده رای مج��ددا به عنوان رییس
هی��ات ژیمناس��تیک اس��تان آذربایجان ش��رقی
انتخاب ش��د .بخش��ایی از جمله روسای هیات های
ژیمناس��تیک می باشد که سابقه قهرمانی ملی را در
کارنامه خود دارد.

احكام جديد فدراسيون ژيمناستيك
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از سوی دکتر زهرا اینچه درگاهی این انتصابات طی روزهای گذشته و پس استقرار در فدراسیون ژیمناستیک
انجام شد ؛
_ منیژه پازوکیان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون
_ محسن سلیمانی سرپرست دبیری فدراسیون
_ حسام الدین نواب رییس شاخه ترامپولین
_ حسین معماریان رییس شاخه ایروبیک
_ نادر مدنی رییس شاخه ژیمناستیک هنری
_ علی نکویی رییس شاخه آکروبات ( آکروژیم)
_ سید علی حسینی رییس کمیته روابط عمومی و سایت فدراسیون
_ محمد رضا خیرخواه سرمربی تیم ملی بزرگساالن ژیمناستیک هنری

